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Petuniuk: Kerjakan 3 soal berikut ini, dimulaidari nomor soal yang Anda anggap paling mudah,
di lembar folio jawaban. Jangan lupa, lembar jawaban diberi identitas lengkap, dan tulisan
pekerjaan Anda ditulis jelas sehingga mudah dibaca.

t.Gl Ketika Anda menulis sebuah paragraf, minimal melibatkan berapa kalimat? Jenis kalimat- lF" saja yang terlibat? Uraikan pengertian setiap jenis kalimat itu.
,: @ nnda meigenalsejumlah poia frnya.lian para6rd, sebutkan. Uraikan puta ketebihan dani* - kekuranqan darisetiap oola itu.gan darisetiap pola itu.

@ SeUuifan unsur kebiikan datam menyajikan sebuah paragraf.
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(b) Anda.me.ngenalistilah "pemirsa" yang maknanya penonton televisi. Buatlah istilah pada 2
pe*ara berikut ini: (b.l) penonion sepakbola, (b.21 orang yang kaya (hati, ilmu, ciai harta)
d_an sekaligus hidupnya bahagia. Jelaskan pula alasan Anda dengan penyebutan istilah itu.
Gunakan acuan Kepmen P&K No. 0389/u/1988.

(c) Jika Anda membuat kamus, bagaimanakah cara menyajikannya? Jika setiap tajuknya
memuat sebuah definisi terurai, sebutkan unsur-unsumya.

3. Suntinglah paparan berikut inisehingga menjadipaparan yang: efektif, efisien dan bernalar,
sesuaidengan kaidah EYD, bangun paragraf, dan bangun kalimat. Caranya, coret-coregah
lembar soal ini (antarbaris dibuat renggang), kemudian tutiskan hasil sunti:ngan Anda pada
lembar jawaban.

aonlamtffiala karena menyerap daya listrik, Daya listrik tidak sepenuhnya diubah

menjadi cahaya, tetapi sebagian menjadi panas. lni dibuktikargsaat menyala, kawat walfram

ffidarftnya memijar dan gelas penutup menjadi panas. Bohlam lampu memancarkan cahaya

yang lebih besar bila menyerap daya listrik yang besar pula. Daya listrik yang diserap besar bila



tegangan@danaruslistrikyangmengalirbesar'@ikaaruslisJriktetap,dayalistrikw1

diserap bohlam sebanding. dengan besar tegangan.
dltatJ,

lntensitas cahaya Uem#naeegagaijumlah energi cahaya yang menembusi luasan

secara normal persatuan waktu per satuan luas. lntensitas cahaya semakin kecil bila jarak dari

bohlam semakin besar, y#g OiseOabkan oleh semakin luasnya daerah yang diterangie*eft

bohlam. Alat uukur intensity adalah luxmeter, dengan satuan lux.

Dalam hal inidigunakan pula tDR (light dependent resistor) yang merupakan sensor

bergeometri silinder tecll yan#lai tahanan ohmnya berubah jika intensitas cahaya yang

diterimanya berubah. Ketika cahaya terang, LDR bertahanan kecilsesuaiyang terukur dan

membesar nilaitahanannya LDR dipengaruhi intensitas cahaya yang di(eJimanya.
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Wtf,ffi?3gtan 
ini,intensitas cahaya dapat diukur deisEn luxmeter dan juga LDR,

Hanya saja luxmeter dinyatakan dalam lux dan LDR dalam ohm. lni artinya ada kesetaraan

antara nilaiyang terbaca dalam lux oleh luxmeterdengan nilaiohm oleh tDR. lntensitas

cahaya akan berkurang bila jarak dari sumber semakin jauh, dan nilainya berbanding terbalik

dengan kuadrat jarak dari sumber penerang. Lampu atau bohlam dikatakan berkualitas baik

bila mampu memberikan intensitas cahaya yang lebih besar pada daya listrik kecil.
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